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INFORMÁCIA A VÝZVA NA SPOLUPRÁCU
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava Vás touto cestou žiada o spoluprácu pri
zabezpečovaní plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“).

I. Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu („domáca zabíjačka“)
1. Žiadanie vás o informovanie občanov všetkými dostupnými spôsobmi (napr. obecným rozhlasom,
vyvesením na oznamovacích tabuliach, zverejnením na webovej stránke obce a pod.) o povinnosti
nahlasovania domácej zabíjačky, týkajúcej sa ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec a kôz a zveri
z farmového chovu aspoň 1 deň vopred na miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú
správu (§ 23 zákona o veterinárnej starostlivosti).
2. Podľa usmerňovacieho dokumentu Európskej komisie je domáca zabíjačka definovaná ako činnosť,
ktorú vykonáva fyzická osoba, nie podnikateľ. Mäso a orgány, prípadne produkty získané pri domácej
zabíjačke sú určené len na súkromnú domácu spotrebu chovateľa v jeho domácnosti a jemu
blízkych osôb (rodinných príslušníkov). Nesmú sa uvádzať na trh za účelom predaja pre iného
konečného spotrebiteľa. Domáca zabíjačka sa vykonáva v priestoroch domácnosti chovateľa.
3. Pri nahlasovaní domácej zabíjačky hovädzieho dobytka, oviec a kôz je potrebné uviesť vek zvieraťa
z dôvodu prípadného odberu vzoriek na BSE (TSE) a likvidácie špecifického rizikového materiálu
(predovšetkým mozog, miecha).
4. Miesto nahlasovania domácej zabíjačky: Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava,
Zavarská 11, 918 21 Trnava, tel: 033/55 01 447, 033/59 22 111, e-mail: sekretariat.tt@svps.sk
5. Nenahlásenie domácej zabíjačky je podľa § 48 zákona o veterinárnej starostlivosti klasifikované ako
priestupok, za ktorý je možno uložiť pokutu od 400 do 1000 EUR.
6. Taktiež Vás žiadame o informovanie občanov vyššie uvedeným spôsobom o povinnosti registrácie
chovu ošípaných chovaných za účelom domácej zabíjačky aj v prípade chovania už jednej ošípanej
(viď osobitné USMERNENIE pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu
spotrebu).

II. Prezentácia zabíjačiek pre verejnosť (tzv. „Obecná zabíjačka“, „Zabíjačkové
slávnosti“, „Fašiangové slávnosti“, „Gazdovský dvor“ a pod.)
Tieto akcie sú zväčša organizované mestskými resp. obecnými úradmi alebo inými fyzickými prípadne
právnickými OSObami. Upozorňujeme, Že V Zmysle platnej legislatívy (zákona o veterinárnej starostlivosti, nariadenia
(ES) č. / 78/2002 Európskeho parlamentu a Rady a nariadenia (ES) č. 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady) možno na trh
uvádzať len produkty, ktoré sú získané v schválených alebo registrovaných prevádzkarniach. To
znamená, že na tieto účely je možné použiť bravčové mäso (napr. bravčové polovičky), hovädzie mäso,
prípadne ovčie mäso a vnútornosti pochádzajúce z bitúnku resp. z rozrábkarne. Takéto mäso, je po
vykonaní veterinárnej kontroly označené zdravotnou značkou.
Príprava a poskytovanie zabíjačkových špecialít resp. jedál patrí do oblasti spoločného stravovania.
Kontrola a dozor nad týmito činnosťami je v kompetencii orgánov na ochranu zdravia (regionálne úrady
verejného zdravotníctva).
Za spoluprácu ďakujeme a zostávame s pozdravom.
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